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  مقدمه

 ثیحـد عرفا بـه نقـل از    کهي است حد ی بهالهي الفاظ ال ی نهفته در البهمعانوفور و وسعت 

اند؛ هفتاد باطن قائل شدهی تیرواهفت و به  ،قرآني براي نبو
1 

و بر مفـاد ایـن حـدیث تأکیـد     

»دکن یم ادراكقدر دانش خود از آن  به کسهر « کهاند،  ورزیده
2
  :برد یمو بهره  

ی هفت توستمعنبه  که قرآنهمچو 
  

خاص را و عام را مطعم دروست  
  

  )3/1897: 1363موالنا،(    

، عـالوه بـر   دیمج قرآنقصص . صادق است کامالً زینی قرآني ها داستانموضوع دربارة  نیا

ی، مـ یتعلی، اجتمـاع  ،یاسـ یس فیلط نکاتي حاوي، هنری و ادبي ها جاذبهی و خیتارارزش 

» تفکّــر« ،غــرض و مقصــود از آنهــا کهی اسـت، فراوانــی عرفــانی و حکمــی، اخالقــی، تـ یترب

.شده است انیب» عبرت«و
3

  

ي هـا  داسـتان از  شیبـ » کهـف اصـحاب  «و » )ع(یموسـ خضر و «ی به دو قصۀ عرفان کتبدر 

به جهت مسائل مربوط به مـراد  » )ع(یموسخضر و «ي ماجرا. پرداخته شده است قرآن گرید

از  کـه ي زیـ انگ ي شـگفت کارهاي و وو اطاعت محض از اوامر  ریپ، ضرورت وجود دیمرو 

و  هـا  مناسـبت بـه دلیـل   » کهـف اصـحاب  «، مـد نظـر بـوده اسـت؛ و داسـتان      زنـد  یمـ سر  ریپ

: وجود دارد، مورد توجه واقع شده اسـت » اهللااءیاول«و » کهفاصحاب « نیب کهیی ها شباهت

نگاشـته؛ دلهاشـان بـه     شانیاآراسته و جهان به  شانیااند؛ عالم به   يخدادوستان  نیزم نتیز«

؛ به نـام  شانیا، کون دنیآفرو مقصود از .. .نیزماند و اوتاد  نیداعالم .. .نور معرفت افروخته

 شـان یا تیـ لحو  رتیسـ  کـه هـر  .. .نـد ا شـان یا نیزمـ  ملوك قتیحقو به  ندا شانیدروو نشان 

جلـوه   قـرآن را در  شـان یای ـ  تعـال اهللا ـ   کهبرخواند  الکهف بداند تا قصۀ اصحاب کهخواهد 

   )653/  5: 1371ي، بدیم(» .کند یم

 در» اهللااءیـ اول« نینمادصورت  ،»کهفاصحاب »  ، در اعتقاد برخی از عرفا،آشکارتری انیببه  

  :هستند قرآن

ي عنودااند  کهفاصحاب  ایاول
  

»هم رقُود«و در تقلّب  امیقدر   
  

  )3187/  1: 1363موالنا،(    

:رسد یمپیش از ورود به اصل مبحث، یادآوري دو نکته ضروري به نظر 
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تفصـیل و   ،عرفانیهدف مقالۀ حاضر، صرفاً جمع اشارات پراکنده در بعضی متون -1

و ارائـۀ   ،پرداخـت شـده   هـا  آنتبیین مطالبی که به صورت مجمل وگاهی مبهم بـه  

نظرات مطروحه با روشی علمی ومنطقی در موضوع مذکور است ؛ و نگارنـده بـر   

آن نیست که مدعاي برخی صوفیۀ اهل قلم را در تطبیق احوال اولیاءاهللا با اصحاب 

نقد و بررسی کرده و رد یا اثبات آن را تحلیل کند و در پی توجیه صحت  ،کهف

اي دیگـر بـا    و سـقم تاویـل و تفسـیر بـه رأي ایشـان نیسـت ؛ کـه ایـن مهـم، مقالـه          

.طلبد یمموضوعی دیگر را 

موضوع این مقاله در آثار تحقیقی معاصـر مطـرح نشـده، و از میـان متـون عرفـانی       -2

بـه ایـن    مثنـوي معنـوي  ر و االسرا کشفسوط، در تفسیر صورت نسبتاً مب فارسی، به

موضوع پرداخت شده، و بـه همـین دلیـل، اکثـر استشـهادات ایـن مقالـه از دو اثـر         

ترجمۀ رسـالۀ   هجویري و المحجوب کشف مذکور بوده است ؛ و نیز در دو کتاب

اسـتناد   »عجائـب احـوال اصـحاب کهـف    «براي اثبات کرامات اولیاءاهللا بـه  ،قشیریه

در  ،هـا  نیـ اگذشـته از  . ، جزو شواهد ذکـر شـده اسـت   »کرامت«ه که در فصل شد

  .صراحت در بارة این موضوع، مطلبی وجود ندارد باقی متون عرفانی متقدم، به

 انیــم مشــتركوجــوه  نیتــر ی مــذکور، مهــمعرفــانبــا تعمــق و تفحــص در متــون 

  :در مباحث زیر خالصه کرد توان یمرا » کهفاصحاب «و » اهللااءیاول«

 دیـ فوا، عـدد هفـت و   میتسل، استتار، کرامت، حفظ و عصمت، فتوت، عتیشر احکامحفظ 

  .مصاحبت با آنها

  عتیشر احکامحفظ  -1

خـود   انیـ می را از کـ ، یکنـد  یمـ  داریـ برا از خـواب   کهـف یـ  اصـحاب   تعـال يـ   خدا کهی زمان

دقّـت   کـامالً  که« دهند یم تذکّرو به او  کند هیته» یطعام«ي آنها براتا به شهر رود و  نندیزگ یبرم

ـاک از اهل شهر،  کی کدامي غذاو بنگرد طعام و  کند قیتحقو  ی از عنـ اسـت، ی  تـر یزتمتـر و   زهیپ

»...ی نبودن وغصب، دنیخری بودن، از مؤمن شرعلحاظ ذبح 
4
  ).247/  10: 1362ـ  4ی، نجف( 

ـ  نکتـۀ به  مذکور ۀیآي دربارة بدیم نیدالدیرشابوالفضل  ی اسـالم ی در عرفـان نـاب   مهم

 کمـال بـه   قـت یحقبر بندة مؤمن ـ اگرچه در   عتیشر احکامحفظ : دیگو یمو  کند یماشاره 
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ی گـواه بـر آن   عتیشـر ظـاهر   کهی قتیحقهر  رایزي است، ضرورمطلوب برسد ـ واجب و  

.شیطان است بیفرو  مکرندهد، 
5  

ی و شـرع شخص را از انجام امور  ،قتیحقبه  دنیرس کهی متصوفه معتقدند بعضهر چند 

دکن یم ازین یبدقّت در حالل و حرام 
6

او را فـوق   ،ی برآمـده ولـ ی در مقـام پرسـتش   گاه«و  

» .انــد ی دانســته و معصــوم از خطــا شــمردهنــواهي اوامــر و رویــپاز  ازیــن یبــشــرع و  نیقــوان

ی و کشـت  کردنسوراخ «اهللا را با  اءیاولی رشرعیغو صدور اعمال به ظاهر  )1380:231ی،غن(

 هیـ توج )74و  71/ کهـف : قـرآن . ك.ر( »السـالم ـ   هیـ علخضـر ـ    پسـر بچـه توسـط    کشـتن 

 هیشرعی به امور ولی در التزام فراوانی، اشارات عرفانمعتبر  کتبوصف، در  نیااند؛ با  کرده

» وسـته یپافعـال او موافـق شـرع بـود      کـه ی آن بـود  ول: دیگوسهل بن عبداهللا «: شود یم افتی

)432: 1374ي، ریقش(
7
.  

ـ االول تذکرة کتـاب منقول از  تیحکا ـ مؤی نیـز  بسـطام  دیـ زیبا ذکـر در  اءی ینظـر   نیهمـ  د

. او رفـت  دنیـ دبـه  . ي اسـت بـزرگ  ریپي جافالن  کهاو را نشان دادند  کهنقل است «:است

در حـال، بازگشـت او را   . ي قبلـه انداختـه بـود   سو، آبِ دهن ریپ، آن دیرساو  کینزدچون 

عطّـار،  (» ینرفتـ ي وبـر   عتیشـر ي، خـالف  بـود ی قـدم  قتیطراگر او را در : گفت. دهیناد

1377: 162.(  

  ـ حفظ و عصمت 2

را بـه نیـروي ایمـان و     شانیها دلو  کند یمرا در غار از شرّ دشمنان حفظ  کهفخداوند اصحاب 

بخشد یماعتقاد استحکام 
8
 نیـ ااز دشمن، مؤمنـان را در   کرد منیارا در آن غار  شانیا که چنان«و  

  ).670 -  669: همان. رك زینو  654/  5: 1371ي،بدیم(» طانیشاز  کند منیا] ایدن[غار 

محسـوب  » تیـ وال«از شـروط  » حفظ و عصـمت «ی، اسالمی عرفان و تصوف میتعل کتبدر 

  :اند محفوظ تیمعصاز خطا و  زین ایاولاند،  از زلّت و گناه معصوم ایانب که ی چنانعنشده است؛ ی

و  ي را انـدر حفـظ  وي، و وبر طاعـت   کردنی دهد به اقامت تیوالی را کی کهو روا باشد « 

از حـس   طانیشـ و  زدیبپرهو از مخالفتش  کندي اقامت وي بر طاعت وعصمت نگاه دارد تا 

  ).199: همان. رك زین؛  1383:318ي،ریهجو(» زدیبگري و

اسـت بـر طاعـات و عصـمت از      قیتوفی دوام کی ایاول کرامت نیتر اصل بزرگ کهو بدان «

  ).427: همان. رك زین ؛634 :1374ي، ریقش(» ها مخالفتو  ها تیمعص

در  ،رسالۀ قشـیریه و  کشف المحجوباز  مذکوردر شواهد » حفظ و عصمت« که نیابا 

آن دو تفاوت قائل شده و  انیمی صاحبان همان کتب، گاهاند،  ي مترادف استعمال شدهمعنا
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ي، ریهجـو . رك(» کنـد  تیـ والی نفـ  کـه ی عملـ بـه   ارتکـاب عدم «را تا حد » حفظ«ي معنا

  :اند تنزّل داده» به گناه نکردناصرار «و  )335: 1383

در حـقّ   که معصوم بود، چنان که نکندواجب  که مییگونه؟  ای معصوم بود یول ندیگواگر «

قشـیري،  (» دیـ ننمامحفوظ بـود تـا بـر گنـاه اصـرار       که مییگو؛ اما مییگو السالم همیعل ءایانب

1374 :631.(  

خـدا در حـقّ    تیـ عناانـد و لطـف و    حـقّ  تیـ حماحفـظ و   کنـف در  ایـ اول: دیگو یمموالنا 

» پـاك «را به » نجس«ي خود، اگریمیک، با قدرت شانیابه خاطر  کهي است حددوستانش به 

  :کند یم لیتبد» نور معرفت«را به » نار نفسانیات«و » شهد«را به » زهر«و 

مهان بهر از که غمبریپگفت 
  

گرداند بدان پاكحق نجس را   
  

ي شودشهدي خورد زهراگر  کو....
  

ي بودزهري خوري شهدتو اگر   
  

او کاربدل گشت و بدل شد  کو
  

لطف گشت و نور شد هر نار او   
  

  )3431 - 3427/  2 :1363موالنا، (    

  ـ فتوت 3

،کهفسورة  13و  10 اتیآخداوند در 
9

، و نامـد  یم) جوانمردان(» ۀـیفت«را  کهفاصحاب  

  :شود یمشمرده » تیوال«ی و اصول مباناز » فتوت«ی، اسالمدر عرفان 

مروت ندارد فتـوت او   کهباشد و هر  تیوالمروت مبنا و اساس فتوت است، فتوت مبنا و اساس «

  )283/  8: 1382،نیگوهر. (»نرسد تیوالفتوت ندارد هرگز به  کهرا محال تواند بود و هر 

 نیـ ابنـده، و   کوشـش نـه   دانـد  یمـ » حـقّ  کششجذبه و « جۀینترا » فتوت«، ریالخواب دیابوسع

 ت«مقام، خاصصاحبان هم «
10
  :است) اهللااءیاولمجذوبان و ( 

ـ منبـا صـاحب   . ي سـخن فتـوت تـوان گفـت    و بـا تـا   دیبای همتصاحبان : ما گفت خیش« تی 

ـ المنُ صـاحبِ  ۀو طَاعــ  ۀٌطاعــ  ۀُِ صاحبِ الهِمـۀزلَّـ: پس گفت. فتوت نتوان گفت ثیحد ۀـی ِ

و در  دیـ رو کشـش در بسـتان   کهیی است ها نباتفتوت و شجاعت و لطافت و ظرافت . ٌۀزلَّـ

ي شـب و صـدقۀ   هـا  يداریـ بهـا و   یوگرسـنگ  هـا  روزهي دراز بـود و  نمازها کوششبوستان 

   )314/  1: 1386منور،  محمدبن( .»اریبس

  :ی، گذشتن از لذّات و شهوات استعرفان نشیبدر » سخاوت«و سخاست و  ثاریااصل در فتوت،   

سخاست ها لذتو  ها شهوت ترك
  

در شهوت فروشد برنخاست کههر   
  

  )1272/  2: 1363موالنا،(    
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و  شـتن یخوي هوامخالفت با  قِیتوفگذشت، خداوند، » حفظ و عصمت«در فصل  که و چنان

  : است کردهي خود عطا ایاولبت نفس را به  شکستن

: دیـ آ یمـ السـالم   هیـ عل میابراهدر قصۀ  که چنان ،بشکندبت  کهجوانمرد آن بود : اند و گفته«

ي هـوا  کـه هـر  . نفـس اوسـت   کـس و بت هـر  ] ایانب/ 60[ میابراهلَه  قالُی ذْکُرُهمی یفَتسمعنَا 

   ).356: 1374ي، ریقش(» بود قتیحق، او جوانمرد به کندرا مخالفت  شتنیخو

راحـت و   تـرك ، بـا  )انوسیـ دقیی خـدا رد ( رونیـ بی بر بت رگیچبعد از  زین کهفاصحاب 

بـت نفـس شـده، بـا      شکسـتن خود و قبول خطرات، موفّق به درهـم   نیشیپی زندگان شیآسا

اذعـان  ) 8/هـا   نوشـت  یپـ . ك.ر( نیزمـ و  ها آسمانیی پروردگار خداشجاعت برخاسته و به 

  :خود رستند انوسیدقو از  کردند

میرقخود رستند، هست اندر  انوسیدقچون ز 
  

ي شما خواب جوانمردان غارداریببه ز   
  

   )189 :1362یی، سنا(    

ــ« ــلّم  » یآزادگ ــروط مس ــوت«از ش ــان  » فت ــت، و در عرف ــالماس ــاع از »يآزاد«ی، اس ، انقط

اصطالحاً به آن  کهي به حقّ است، ازمندیني از خلق و ازین یب، گریدی عبارتاهللا، و به  يماسو

»يمحمدفقر  اي یمعنوفقر «
11

از قـول   اءیـ االول تـذکرة  در بخـش ملحقـات  . شـود  یمـ اطالق  

ی سـخاوت، دوم  کـ ی: یی است بـه سـه چشـمه   ایدري جوانمرد«:میخوان یمی خرقانابوالحسن 

 زیـ نجوانمردانِ غار ) 695: 1377عطّار، ( .»ي به حقّازمندیني از خلق و ازینی ب ومیسشفقت، 

:و دل به رحمت و نعمت حقّ بسته بودند دهیبراز قوم خود 
12
   

 رتیسـ تصـوف بـر روش و    کـار ي بنـا  کـه انـد   و خداونـدان معرفـت گفتـه    قتیطري علما«

، شانیا رتیساینان به احوال و  تیحلو  قتیطرماند آداب  کیناند و  نهاده الکهفاصحاب 

ارادت و همـت و عزلـت از خلـق و اسـقاط عالقـت و اخـالص در        دیتجرقصد و  قیتحقاز 

 شیخـو و پسند  شیخو تحکّمو از عالم آزاد و به حقّ شاد، از  زاریبدعوت و انابت، از خود 

 مینسـ ی در گهـ  ،سوزان و گـدازان  بتیهی از صولت گهبه برّ اهللا زده،  ازینباز رسته و دست 

  )672ـ  3/  5 :1371ي،بدیم( .»اُنس شادان و نازان

  کرامتـ  4 

رفتـه   کـار بـه  .. .و» احتـرام «، »بخشش«، »يجوانمرد« ،»يبزرگوار«ي معناکرامت در لغت به 

 کـه ی کسـ ، ظـاهر گـردد بـر    فیتکل امیای بود ناقض عادت اندر فعل«است، و در اصطالح، 

  .)623: 1374، يریقش(»حال او قیتصدی معن، اندر تیوالموصوف بود به 
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 کردنرام «، »مارانیبي شفا«، »ها دلی از آگاه«، »ی االرضط«، »بر آب رفتن« رِینظیی کارها

 يمثنـو ، دیالتوحاسـرار  ،اءیـ الولا تذکرة: ی از جملهعرفاندر متون نظم و نثر  که.. .و» درندگان

.شوند یممحسوب  کراماتاهللا نسبت داده شده، جزو اءیاولبه .. .و
13

 کرامـات اهـل معرفـت،    

  :گذاشته است شانیا اریاختخدا در  که دانند یمی قدرتی از ناشرا  ایاول

را هست قدرت از اله ایاول
  

جسته باز آرندش ز راه ریت  
  

  )1669/  1: 1363موالنا،(     

بـه   ،قـرآن  اهللا ازاءیـ اول کرامـات ي اثبـات  برا ،هیریقشرسالۀ و المحجوب  کشف کتبدر 

:جـزو آنهاسـت   زین» کهفعجائب احوال اصحاب « کهي اشاره شده موارد
14
احـوال   زیـ نو « 

شانیاو سخن گفتن سگ با  الکهف اصحاب
15

و شمال ؛  نیمبر ی کهفاندر  شانیاو خوابِ  

ـ یالو نُقَلِّـبهم ذات  : یتعـال لقوله،  الشِّـمالِ و   نِیم و ذات مهـطٌ   کَلْـبباسراعـ ذ یـ  ـه صیبِالْو18(د  /

 کرامـت  که دیبا؛ ستینمعجزه  کهجمله افعال ناقض عادت است و معلوم است  نیا؛ )کهف

  .)343 - 342: 1383ي،ریهجو(»باشد

  ـ استتار 5

ی است، و مسـتند  عرفاندر متون  مکرّر نیمضاماهللا از ابصار عوام النّاس، از اءیاولمستور بودن 

در اعتقـاد   کهاست  )52: 1370فروزانفر، (» يرِیغَ عرِفُهمیالی قبابی تَحت ائیاَول« ثیحدآن، 

:رود یمی به شمار قدس ثیاحادجزو  هیصوف
16
   

اندر جهان کهفي بسا اصحاب ا
  

زمان نیاتو هست  شیپي تو پهلو  
  

بـا او در سـرود ـارغار با او ی
  

مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود  
  

  )405ـ  6/  1: 1363موالنا،(     

قابـل انطبـاق بـا     کـه در سـه مـورد خالصـه کـرد،      توان یماهللا را  اءیاولي اختفاي و توارعللِ 

:است کهفاحوال اصحاب 

ی،الهعشق  رتیغـ   1
17 

 نیـ ا، و دارد یمـ محفوظ  اریاغ دةیدکه دوستان را از دل و 

  : مطروحه، خاصه در متون عرفان عاشقانه است لیدل نیتر مهم

 نیعزّالـد (»مسـتور دارد  اریـ اغي خـود را از نظـر   ایـ اولاسـت، خـواص    وریـ غخداوند عـالم  «

   .)378: 1376ی، کاشان

صد هزاران پادشــاهان نهــان
  

جهاني سوسرفرازنند ز آن   
  

حق پنهان بماند رشکنامشان از 
  

یی نامشان را بر نخواندگداهر   
  

)932 - 931/  2: 1363موالنا،(    
18
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را در غار از چشم مردمان پنهان و مشـمول رحمـت و رأفـت     کهفاصحاب  کهگونه  همان 

  ):12/ ها  نوشت یپ .رك( کردخود 

ـ فَـاووا   :کـه فرمان آمد از جناب جبروت و درگاه عـزّت  «  رتیـ غغـارِ   نیـ ا، در الکَهـف ی الَ

و حاصل اعمال بنـدگان بـدان    … تیحما، در عالم تیوال کنف، در تیعنا، در ظلّ دیرو

باز آید که از خود برخیزند، چون از خود برخاستند به حـق رسـیدند، آنگـه واسـطه از میـان      

و :کـه جـوانمردان را گفـت    برخیزد،تصرّف در ایشان خود کند،کار ایشان خود سازد، چنـان 

قـاء والکشـف واالحتجـاب    نُقَلُّبهم ذات الیمینِ وذات الشِّمالِ،اي نقلبهم بین حالتی الفنـاء والب 

  .)671 - 669/  5: 1371ي،بدیم(»والتجلی واالستتار

- و بعضـاً     تیـ والی به شناخته شدن ندارند و لیتمااهللا، خود اءیاول خـود را از عـوام

ی از خواص پنهان دارند؛حتّ
19 

» شـتن یخوانـد بـه    خلق نفرمـوده  کردنی را به دعوت ول« رایز

چنـان  «؛ و )87: 1383ي، ریهجـو (» به رد خلق، خرّم باشـند  شانیا«؛ و )626: 1374ي، ریقش(

ی خیشـ ي و زاهـد یی و پارسـا ی خـود را بـه   عنـ را بشناسـند؛ ی  شـان یامـردم   که نکنندی زندگ

   ).319: 1386ی،نسف(» نکنندمنسوب 

کننـد ی زنـدگان ي ژنـده  ا ي آشفته و جامهظاهربا  ،مردم دیدی ماندن از مخفي برای گاه
20 

و 

  :نشان دهند» و مجنون وانهید«را ی خود زمان

ی چون پرده ساختولاز جنون خود را 
  

ی شناخت ؟خواهی ک کوري امر ورا   
  

نداند از خـرد او را شنـاخت کس... 
  

ساخت وانهیدرا  شیخواو مر  کهچون   
  

  )2350 - 2346/  2: 1363موالنا،(    

طعـام و   شـان یاي بـرا تا  فرستند یمی از خودشان را به شهر کی کهآن گاه  زین کهفاصحاب 

ی از وجـود  کسـ ،تا کنـد رفتـار   مـت یومالبا مالطفت  کهی دهند تذکّرم، به او کند هیتهغذا 

  .)4/ ها  نوشت یپ .رك(ابدینی آگاه غار درآنها 

شـناخت مـردم،    کهنیاي برااهللا را ندارند؛ اءیاولي شناخت براالزم  رتیبصمردم،  -3

 گـران یدباشـند، و ظـاهر خـود را از     گرانیدبه ظاهر همچون « ایاولبه ظاهر است نه باطن؛ و 

؛ و عـوام، چشـم   )319: 1386ی، نسـف (» ممتـاز باشـد   گـران یداز  شانیاممتاز نگردانند؛ باطن 

  :شوند یماهللا دچار اشتباه اءیاولخود و  نیب زیتمادر  کهي حدندارند، تا  نیب باطن

برداشتنـد ایانبـي با همسر
  

را همچـو خود پنداشتند ایاول  
  

بشر شانیاما بشر  نکیاگفته 
  

و خور میخواببستۀ  شانیاما و   
  

ٰیعماز  شانیاندانستند  نیا
  

ی منتهاب انیمی در فرقهست   
  

  )267 - 265/  1: 1363موالنا، (    
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ی و درونـ ي امـر ، تیـ والی اسـت، و  روحـان به بـاطنِ   بلکه ،ستینی جسمانفرق به ظاهرِ  نیا

ی اسـت  معنـ ی، آن قـ یحق خیش، نندیب یمخلق  کهاست  شیرنه آن سر و  خیش«: ي استمعنو

 عـرِفُهم یالی قبـاب ی تحـت  ائیـ اول کهقبۀ حقّ است  ریزدر مقعد صدق در  تیعنددر مقام  که

   ).242: 1366ي، رازنجم (» يرِیغَ

و جـز   دانـد  یمـ را خـدا   هـا  آنتعـداد   کـه  دیگو یمصراحتاً  قرآن زین کهفدربارة اصحاب 

.شناسند ینمرا  شانیای از مردم، اندک
21

  

  میسلت -6

ــارة اصــحاب  نیزتــریانگ حــال شــگفت نیعــو در نیزتربــار خــواب و «،کهــفموضــوع درب

»يداریب
22

و نُه سـال بـه خـواب بـرد؛     صدیسرا  شانیاخداوند . آنهاست 
23
بـه راسـت و چـپ     

، دیگردان
24

ي بودند و از خـود  وارادة  مِیتسل، و آنها در همۀ احوال، کرد دارشانیبو دوباره  

:خبر بودند یب زینی از مدت خواب خود حتّي نداشتند و اریاخت
25
   

کهفو نُه سال آن اصحاب  صدیس
  

ی اندوه و لهفبروز  کی ششانیپ  
  

  )2939/  3: 1363موالنا، (     

عشق  شانیاو شبه رسوالن، همت  غامبرانیپی مانند بعضو «: اند میتسل در مقام زیناهللا اءیاول

ـ (» باشد میتسلو محبت و شوق و رضا و  ی آنهـا  روحـان و پـرورش   ).51: 1370، القضـاة  نیع

 :1383ي،ریهجـو . ك.ر. (ردیـ گ یمـ ي صـورت  اریـ اخت یبـ در حالـت   کهفسان اصحاب  به

ي آن، بــه ارادة هــا یدگرگــونو تســلّط حــقّ اســت و  تیــوالتحــت  کــامالً شــانیادل  )520

  :ی داردبستگخداوند رحمان 

ـ کَ قَلِّبـهمنْ اَصابِعِ الرّحمنِ،ی نِیاصبع نَیبقَلب المؤمنِ «  یف ی تـ [» شـاءمی ی ایـ ني صـدر ] (شـاء ،

1380 :363.(  

اند؛ هر چه  خود صاحب اراده» یجسماناشتغاالت «خود مختارند و نه در » افعال حسنۀ«نه در 

  :انندینما یممان را خدا خواهد ه

ي عنودااند  کهفاصحاب  ایاول
  

»هـم رقُود«و در تقـلّب  ـامیقدر   
  

در فعال تکلّف یب کشدشان یم
  

»ذات الشمال نیمیالذات «خبر یب  
  

؟ فعلِ حسننیمیالآن ذات  ستیچ
  

آن ذات الشمال؟ اشغال تن ستیچ  
  

ایاولاز  کارهر دو  نیارود  یم
  

چون صدا شانیاهر دو  نیزخبر  یب  
  

و شر ریخبشنواند  تیصداگر 
  

خبر یبباشد ز هر دو  کُهذات   
  

  )3191 - 3187/  1: 1363موالنا،(     
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 اتیـ ابدر  کـه ي خود هستند ـ چنـان   ویدني و عبادمؤمنان مشغول اعمال  گریدبه ظاهر، مثل 

جهـان   ملکاز احوال و  شهیهمندارند و  هایمافو  ایدنی به توجهگذشت ـ اما به باطن،   نیشیپ

چـون ظـواهر   . و هـم رقُـود   قاظـاً یاَو تَحسـبهم  «:انـد  دهیآرمی الهفارغ اند و در بوستان لطف 

ی نـ یبرا  شـان یاي، نگـر  رشانیسرااعمال، چون  دانیمی مشغول در نیبرا  شانیاي، نگر شانیا

ر نظـــارة لطـــف بـــه ظـــاهر در عمـــل ؛ بـــه بـــاطن د. فـــارغ در بســـتان لطـــف ذوالجـــالل

  .)670/  5: 1371ي،بدیم(»ازل

روز و شب ایدنــخفته از احوال 
  

رب بیتقلچون قلم در پنجۀ   
  

  )393/  1: 1363موالنا، (    

ي فالنااست  ملکرا خواب  ایاول
  

اندر جهان کهفهمچو آن اصحاب   
  

و آنجا خواب نه نندیب یمخواب 
  

و باب نه روند یمدر عدم در   
  

 )3554 -3553/  3: همان(

  عدد هفت -7

، )21/ها نوشت یپ. رك(تن نقل شده است  سه، پنج و هفت، قرآندر  کهفتعداد اصحاب 

  :اند کرده ذکری لیدالي آن براو  رفتهیپذتن را  هفتاما غالب مفسران قول 

از قـول   نیالعـالم رب . شـان یاسـگ   شـان یاهفت تن مرد بودند و هشـتم  : و مسلمانان گفتند«

ـ غَي قَـذْفاً بـالظَنِّ مـنْ    اَ» بیـ بالغَرجمـاً  «: و بر عقب گفت کردباز  تیحکا انیترسا رِی ـ ی نٍیق ،

رب العـزّه قـول    کهاست  لیدل نیا. نیقی نه از یدگیپوشاز  ندیگو یم به ظنّ ندیگو یمآنچه 

و » ۀخمسـ« همچون» ۀسبعـ«اگر  کهو پسندید  کردراست » ۀٌسبعـ«: مسلمان در آنچه گفتند

).667/  5، 1371ي، بدیم(»یگفتبه آخر » بیبالغرجماً «ي، بود» ۀثالثـ«
26
   

.. .و» هفـت تنـان  « ایـ » هفـت مـردان  «غار، اصـطالحِ   ار، برابر با هفت یزینی اسالمدر تصوف 

  :دو وجه مطرح شده است ،اصطالح نیادربارة  کهوجود دارد، 

 میتقسـ اهللا به هفـت طبقـه   اءیاول،المحجوب کشفی از جمله عرفانی متون برخ در -1

اند شده
27
چهـار   شـان یااز «): غـوث  ا؛ قطب یبینق؛ ابدال؛ ابرار؛ اوتاد؛ اریاخي مستور؛ ایاول( 

را  شـان یا کـه  گـر یدخواننـد، و چهـل    اریـ اخرا  شانیا که صدندیس.. .ندا مکتومان کههزارند 

را اوتـاد   شـان یامـر   کـه را ابـرار خواننـد و چهارنـد     شـان یا کـه  گـر یدابدال خوانند، و هفت 

ورا قطـب خواننـد و غـوث     کـه ی کـ خوانند، و ی بینقرا  شانیامر  که گرندیدخوانند، و سه 

  )321 - 320: 1383ي، ریهجو(» خوانند

عیشفرا  آرم هفت مردان شتیپ
  

ام دهیددو عالمشان تبرّا  کز  
  

  )275: 1373ی، خاقان(    
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در  کـه  شـود  یمـ اطـالق  » یولـ هفـت  «به  ،»هفت تنان« ای» هفت مردان« زینی گاه -2

  : اند اهللا قرار گرفته اءیاولی از طبقات کی

 هیـ علبـه دل آدم مانـد ـ     شانیادل  که کس صدیسباشد  نیزمي رودر  وستهیپحقّ را : گفت«

 لیـ جبرئ ایشـان بـه دل   دل کـه ماند، و هفـت   میابراهبه دل  شانیادل  کهالسالم ـ و چهل تن  

دل  کـه السـالم ـ و سـه     هیـ علمانـد ـ    لیـ کائیمبـه دل   شانیادل  کهالسالم ـ و پنج   هیعلماند ـ  

 »السالمـ هیعلماند ـ   لیعزرائدل او به دل  کهی کالسالم ـ و ی  هیعلماند ـ   لیاسرافبه دل  شانیا

). 78: 1385ی، بقلروزبهان (
28  

  مصاحبت دیفوا -8

و در  دهیگسـتران  شیخـو بـر آسـتانۀ غـار، دو سـاعد      کهی سخن رفته سگاز  کهفدر سورة 

  ).21 - 24/ ها  نوشت یپ. رك(شمرده شده است  کهفاصحاب  فیرد

بگذشت کهگر در صف آن قرون 
  

ی گشت سگی ولو » یولسگ شد «  
29

  

کـمشود  کـماز دولـت تو چه 
  

ی شود هم؟ولی سگکتو  کز  
  

  )178: 1386ی،خاقان(    

و جـزو   کـرده  دایـ پی جنبـۀ تقـدس   فارس اتیادبی و اسالمدر فرهنگ  کهفسگ اصحاب 

  : ی شده استمعرّفی بهشت واناتیح

و حمـار   الکهـف اصـحاب   کلـب و ال حمـار الَّـا    کَلْبۀِ ی الجنَّـف سیلَ: ي عنْ وهبٍ قالَروِ«

  ).708/  1: 1371ي،بدیم( عامٍ ۀَاَماتَـه اهللاُ مائـ رٍیعزَ

کهفبه فردوس از چه طاعت شد سگ 
  

به علمرفت  انیعصبه دوزخ از چه   
  

  )934: 1362یی، سنا(    

ي خـو رهـا گشـته،    شیخـو ی وانیح عتیطب، از کهفسگ در اثر مصاحبت با اصحاب  نیا

  :جو شده بود قتیحقو  رفتهیپذمردان خدا 

هـوس انیآدمـرفـت اندر سگ ز 
  

حرَس اي یشکار اتا شبان شد ی  
  

]کهفاصحاب [» رقُود«یی زآن خودر سگ اصحاب 
  

ي اهللا گشته بودایجورفت تا   
  

  )1425 - 1424/  2: 1363موالنا، (  

، امـا بـه   سـتند ینمجـذوب   کـه ی است سالکان، نماد کهفی، سگ اصحاب اسالمعرفان  نشیبدر 

 سـالکانِ (شـوند  یمـ نائل  تیوالاهللا، به درجۀ جذبه و اءیاولي از رویپی با مجذوبان و نیهمنشجهت 

عنـوان   قلمداد شده و به قتیحق ریمسدر  سلوك، مظهر طلب و کهفسگ اصحاب « ):مجذوب

مخلـص و   ارانی بـه درجـۀ یـ   وانیـ حاز مرتبـۀ پسـت    قـت یحقگـوهر   افتنواسطۀ ی به کهي موجود

  ).94: 1375ی، احقّی(» ، مورد احترام قرار گرفته استدیرسحقّ  پاکباز
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را بـه   سـالک ی وانیحپست و  عتیطب کهو پادزهر است  ایمیکاهللا مثل  اءیاولمصاحبت با 

 اتینفسـان و زهر  کردهمبدل  دهیحماو را به خصال  مۀیذمی، و صفات روحانواال و  رتیسر

و  راعظمیاکسـ ی را دسـت دهد، اگرکسـ ]ایـ اول[ شانیاصحبت « :کند یماثر  یبرا در وجود او 

  ).453 :1386ی، نسف(» بزرگ است اقیتر

ی باش تــامعناهل  نیهمنش
  

ی فتاباشی و هم ابهم عطا ی  
  

استیاولدر زرادخانۀ  غیت... 
  

استیمیکشما را  شانیا دنید  
  

   )716 - 711/  1: 1363موالنا، (    

ی بـا خداسـت، و   نیهمنشـ واقـع،   در ،ایاولی با نیهمنشاند،  ی شدهفاناهللا در حقّ  اءیاولچون 

ي از دور، بـالعکس ؛ و شـود  یمـ تـر   ینـوران  زیـ ناز آفتـاب   شـان یاحضور  ۀیسادر  سالکدل 

ــذوبان ــد، و دور ،مج ــبريِ از خداون ــحبت  دنی ــانیااز ص ــۀ  ش ــادن در ورط ــالك، افت و  ه

  :است طانیش مکرشدن به  گرفتار

ی با خدانیهمنشخواهد  کههر 
  

ایاولـدر حضــور  نـدینشتا   
  

یبِسـکُل گـر ایاولاز حضور 
  

یکلی بجزوِ  کهی زآن هالکتو   
  

وابـرَد مانیکراز  ویدرا  کههر 
  

سرش را وا خورد ابدی کَسشی ب  
  

  )2165 - 2163/  2: همان(    

ـایاولي دور از حضور شوچون 
  

ي دور از خداا گشته قتیحقدر   
  

شاهان طلب هر دم شتاب ۀیسا...
  

بهتر زآفتاب هیساي زآن شوتا   
  

  )2216 - 2214/  2: همان(    

ي رسـتگار و  امـت یقبـه روز   شـان یامحشور شدن بـا   ،اهللااءیاولمجالست با  دةیفا نیکمتر

  :حقّ است شیبخشاي به دواریامآخرت و 

ي وقصـۀ   قـرآن  ، مؤمنـان در امـت یقی چنـد برداشـت، تـا بـه     گـامک در موافقت  سگکآن «

آرد و در موافقـت   سر به ایاولدر صحبت  شیخوهمۀ عمر  کهی کسیی گوپس چه .. .خوانند

» و لمـا  کلّـا ؟ کنـد جدا  شانیای ـ او را از  تعال، اهللا ـ  امتیقیی در گوقدم باز پس ننهد،  شانیا

).671/  5: 1371ي، بدیم(
30
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   جهینت

  .دانند یم قرآناهللا در اءیاولی تجلّرا  کهفاهل معرفت، اصحاب  -1

حـالل و حـرام   هنگام تهیۀ طعام از شـهر، در  اصحاب کهف از دوستشان خواستند که به -2

  .اهللا نیز در هر مقامی که باشند، مکلّف به رعایت احکام شریعت هستند آن دقّت کند؛ اولیاء

که حقّ ـ تعالی ـ دل اصحاب کهف را به نیروي ایمـان تقویـت کـرد و آنهـا را در       چنان -3

جذبـۀ الهـی از خطـا و معصـیت و      اهللا نیز در کنـف  ز شرّ دشمنان محفوظ داشت؛ اولیاءغار ا

  .اند فریب شیطان محفوظ

انـد؛ در عرفـان اسـالمی نیـز      نامیـده شـده  ) جوانمردان(» ۀفتیـ«، قرآناصحاب کهف در  -4

  .شود یممحسوب » والیت«از اصول و مبانی » فتوت«

، عجائـب احـوال اصـحاب کهـف، جـزو شـواهد       رسالۀ قشـیریه و  المحجوبکشفـ در  5

  .، معرّفی شده استقرآن اولیاءاهللا ازاثبات کرامات 

  .اهللا از دید اغیار با اختفاي اصحاب کهف در غار، قابل تطبیق است استتار اولیاء -6

اهللا نیـز   که اصحاب کهف در خواب و بیداري، تحت اختیار حقّ بودند؛ اولیـاء  گونه همان -7

  .فانی است اند و ارادة ایشان در ارادة حقّ در مقام تسلیم

 تن دربارة تعداد اصحاب کهف، که نظـر اغلـب مفسـران اسـت، بـا اصـطالحِ       هفتول ق -8

ولـی موجـود در یکـی     هفتاهللا یا به   که به طبقات هفتگانۀ اولیاء ،»هفت تنان یا هفت مردان«

  .، تناسب داردشود یماز طبقات ایشان اطالق 

به سگی اشاره شده که در اثر مصاحبت با اصحاب کهـف، جـزو آنهـا شـمرده      قرآندر  -9

بـه   ،اهللا شده است؛ از دیدگاه عرفان اسالمی نیز، بعضی از سالکان به جهت همنشینی با اولیـاء 

  .رسند یمدرجۀ جذبه و والیت 
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  ها  نوشت پی

و در ) 48: مرصـادالعباد . رك( کی بـه یـ  تـ یروادر . ي مختلف نقل شده استها صورتبه  ثیحد نیا- 1

فرهنـگ  . رك( قـرآن ی به هفتاد بطن تیروای در حتّو ) 210 :الکاملاالنسان . رك(به ده  گریدی تیروا

بـه جهـت    یعرفـان در متـون   تیـ روا نیتـر  معـروف  کـه اشاره شده است ) 141: یعرفانمأثورات متون 

  :است ریز تیرواتقدس عدد هفت 

  .)83 :يمثنو ثیاحاد(» ِ اَبطُنٍۀسبعـی الَانَّ للْقُرآنِ ظَهراً و بطْناً و لبطْنـه بطْنـاً « 

  :از حافظ است ریز تیبناظر به  - 2

ندیب کجایی هر نظر تو کهتو را چنان 
  

ادراك کندی کسبه قدر دانش خود هر   
  

  )254: وانید(    

3 -». .. صصِ الْقَصفَاقْصی ملَّهاعراف/  176(» تَفَکَّرُونَلَع.(  

  ). وسفی / 111(» ...ی االَلْبابِلاُولٌ عبرَة ی قَصصهِم ف کَانَلَقَد «ـ  

ـ فَلْی طَعامـاً  اَزکَ هایاَ نْظُرْیفَلِْ ۀنَـیالْمدی الَهذه  بِورِقکُم اَحدکُمفَابعثُوا .. .«- 4 یکُمبـه رزق  أْت   نْـهلْموی و  تَلَطَّـف

  )340: 5 ج ،نیالصادق منهج ریتفس. رك( زینو ) کهف/  19. (»اَحداً بِکُم شْعرَنَّیال

ـ یالشَّرِ اَحکام حفَظَِ اَنْ یۀقَـیالحقی ف ٰيالقُصو ۀَـیالغای العبد المؤمنِ و انْ بلَغَ علاَنَّ المأخُوذَ ... «- 5 ِ لـاَنَّ   ۀعـ

  ).673: 5ج، االسرار کشف(» ...و غُروره طانِیالشِّ مکرُی فَهِ ۀِعـیالشَّرِلَها ظاهرُ  شْهدیالٍ ۀقَـیحق کُلَّ

ی عارفـان موالنـا از جملـه   . »لَو ظَهرَت الحقائقُ بطَلَت الشَّـرائع «: آمده يمعنوي مثنودر مقدمۀ دفتر پنجم - 6

 رایزشود،  دهیسنجي عادی مردم دتیعقي ارهایمعاهللا با  اءیاولاحوال و اعمال  دینبااعتقاد دارد  کهاست 

ی شـرع ریغ، افعال صادره از مردان خدا، ولو به ظـاهر غلـط و   نیبنابراالهام حقّ است،  جۀینتاعمال آنها 

  :صواب است نیع، دیبنما

ی و جوابوحاو  ابداز حق ی کهآن 
  

صواب نیعبود  دیفرماهر چه   
  

رواست بکشدجان بخشد اگر  کهآن 
  

است و دست اودست خداست بینا  
  

  )226 - 225 اتیابفتر اول، د ،يمثنو(    

را  ایاشـ  تیخاصـ اسـت، قادرنـد    کردهآنها  بینصحقّ  کهی کرامتمردان خدا با : دیگو یم گریدیی جاو در  

  یحتّدهند و  رییتغ

  :ستین» حالل«ي مردان خدا جز روز رایز، کنندحرام را به حالل بدل  

اجـل ـخیشي آمـددر خرابات 
  

از قدومت شد عسل ها یمجمله   
  

از حدث رایمي مبدل تو ا کرده
  

از خبث کنجـان ما را هـم بدل   
  

ی خورد بندة خدا الّا حالل؟ کگر شود عالَم پر از خون مال مال

  )3421ـ  3 اتیاب، دفتر دوم، يمثنو(    



133در متون عرفانی فارسیکهفتطبیق اولیاءاهللا با اصحاب 

عـوارف ؛ 559 - 558و  327، 214 :المحجـوب  کشـف  ؛427 - 127: ۀیریقشترجمۀ رسالۀ . رك زینو - 7

  .31:المعارف

).کهف/  14(» ...ی قُلُوبِهِم اذْ قاموا فَقالُوا ربـنا رب السموات و االَرضِعلو ربطْنا «- 8

).کهف/  10(» لَنَا من اَمرِنَا رشَداً ئْیهو  ۀًرحمـ لَدنْکاتنَا منْ ٰفَقالُوا ربنا  الْکَهفی الَ ۀُـیالفتْي اَواذْ «- 9

 - » ... منَّهـاتْیۀٌف يده منَاهزِد و هِمنُوا بِرَبکهف/  13(» آم.(  

او به دونِ خداونـد   شۀیاند کهنه همت، صاحب همت آن بود  ندیگو تیمنآن را  کندمال نفقه  کهآن «- 10

).280: 1ج، دیاسرارالتوح(» دیاینفرو  زیچ چیهبه 

 اسـت یدن تـرك ي سویعفقر . ي استسویعي در مقابل فقر محمدي و فقر مادي در مقابل فقر معنوفقر  - 11

» ي و بِـه اَفْتَخـرُ  فَخـر الفَقْـرُ  «: دیـ فرما) ص(حضرت محمد . استیدنی به بستگدل  تركي محمدو فقر 

  ).23: يمثنو ثیاحاد(

 - 29: المحجـوب  کشف ؛»فقر«مادة  لیذ، شرح اصطالحات تصوفو  حافظفرهنگ اشعار . ركدربارة فقر 

 گـر ید؛ و  330 - 327: الکامـل االنسـان  ؛  379 - 375: ۀیالهدا مصـباح ؛ 456 - 452: ۀیریقشترجمه رسالۀ ؛ 42

  .یعرفانمنابع معتبر 

12 - »ما ی و موهتَزَلْتُماع ذا دونَوبلَّا اهللاَ فَأوا  علَای افالکَه نْشُـرْ ی  لَکُـم  کُـمبر   ی و ـهتمحـنْ رمـ ه ئْی  ـنْ   لَکُـمم

رَکُمرْفقاً اَمکهف/  16(. »م.(  

» اسـتدراج «و فاسـقانِ سـاحر را    کـافران و از آنِ » معجـزه «را  ایـ انبالعـادة   اعمـال خـارق   کهی است گفتن- 13

 ،»اسـتدراج «مـواد   لیـ ذ، اصطالحات تصـوف شرح دهخدا و  نامۀ لغت .رك شتریبي اطالع برا. (ندیگو

  ).695 - 622: ۀیریقشترجمۀ رسالۀ ؛ 341 - 352 :المحجوب کشف؛ »معجزه«و » کرامت«

چشم بـه هـم زدن توسـط     کدر ی) سیبلق(سباء  ملکۀتخت  کردنحاضر  :عبارت است از گریدموارد - 14

ي خرمـا شـدن   ختـه یرو ) آل عمـران  / 37(م یمری بر بیغ؛ نزول طعام )نمل/  40 -38( ایبرخآصف بن 

در سـوراخ  ) عبدصـالح (آور خضـر   ي شـگفت کارهـا ؛ و )میمـر / 25(  يو بـر  دهیخشکی درختتازه از 

ي اطـالع  بـرا  ).کهـف /  77 و 74 و 71(مخروبـه   واریـ د کردنپسر بچه و راست  کشتنی و کشت کردن

  ).695- 622: هیریقشترجمۀ رسالۀ ؛  352- 341: المحجوب کشف. رك شتریب

بدان اشـاره   اتیرواو  ریتفاسدر  بلکه، ستیندر قرآن وارد  کهفموضوع سخن گفتن سگ اصحاب  - 15

 نیـ ا ۀیـ ما شالوده و بن دیشاو ) 216: دیمجقصص قرآن ؛ و 649 :5، ج االسرار کشف. رك(ت شده اس

: شـود  یمـ جـزو آنهـا شـمرده     کهـف سـگ اصـحاب    کـه باشد  کهفۀ مبارکاز سورة  22 ۀیآ، تیروا

»سۀٌثَالثَـ قُولُونَی  مهرابِعمهو کَلْب...«.  

از  شـتر یبي اطّـالع  بـرا . شناسـد  ینمـ ی آنهـا را  کسـ جـز مـن،    کهي من هستند ها مهیخ ریزدوستان من  - 16

 - 142 - 166: یعرفـان فرهنـگ مـأثورات متـون    . ك.رو اقوال مشابه،  ثیحد نیاي مختلف ها تیروا

593.
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 مـذکور  ثیحددربارة (» ی قلبِ العبد اَحد الَّا اهللاُف کونَاَن ی حبیال وریغَانَّ اهللاَ « ثیحداشاره است به  - 17

).18 :يمثنو ثیاحاد. ركآن  گریدي ها تیرواو 

 242: العباد مرصاد ؛19: اءیاالول تذکرة ؛406 - 4: االسرار کشف ؛431: هیریقشترجمۀ رسالۀ . رك زینو  - 18

  .42: داتیتمه ؛41: هیفما  هیف؛ 543 - 379 -

، نـد یگورا مستوران حقّ  شانیا که شانیاي ورا گرندیدي ایاولو واصل و  نایب ااندیاول نیچند ،در عالم« - 19

نخواهند و  شانشیاتا . ی را به ما بنماکزان مستورانِ خود ی ایخداي بار ا که کنند یم ها يزار ایاول نیاو 

).88 :هیفما  هیف(» دنیددارند نتوانندش  نایبچشم  کههر چند  دینبارا  شانیاتا 

. ك.ر( کننـد  یمـ و بـا آنهـا اخـتالط     اننـد ینما یمـ ی خـود را بـه خـواص    گـاه  ،کنـد ی اقتضـا  ضـرورت و اگر 

  ).121 :قیالحقا کشف

کندی شهره ولی را هم ولمر    
    

کندرا او خواست با بهره  کههر   
  

  )2349 تیب، دفتر دوم، يمثنو(    

20 - »رَّهلَی اهللاِ لَا بع ممرَینِ لَو اَقسرَ ذي طثَ اَغباَشع ب318 :االنسان الکامل(» ر.(  

وگندش سـ  ]ی ـ تعـال ي ـ  خـدا [اگر بـه خـدا سـوگند خـورد      کهی پوش آلود ژنده خاكيِ مو  دهیژولچه بسا   

   .کندبرآورده 

؛ 318 ص، المحجوب کشف .ك.ر. ي مختلفها تیروابا ) ص( اکرمی است منقول از حضرت رسول ثیحد

  .234: العباد مرصاد زینو 

21 -»سۀٌ ثَالثَـ قُولُونَی مهرابِعمهکَلْب ـ قُولُونَو یسۀٌ خَم  مـهسساد مهمـاً   کَلْـبجـ بِالغَر بِی ی ـ  قُولُـونَ و  ٌ وۀسبعـ

 منُهثاممهقُلْ  کَلْببما ر هِمتدبِع لَمی اَعیمهلَملَّا  عکهف/  22(» ...لٌیقَلا.(  

 و 11(» لما لَبِثُوا اَمداً ٰیاَحص نِیالْحزْبي اَعدداً ـ ثُم بعثْناهم لنَعلَم  نَیسن الْکَهفی فی آذانهِم علفَضَرَبنا « - 22

). کهف/  12

  ).کهف/  25(» وازدادوا تسعاً نَیسنٍ ۀثَالثَ مائـ کَهفهِمیِ فو لَبِثُوا «- 23

24 - »و مهبساَتَحقاظاًی  ذات مهنُقَلِّب و قُودر مه الوینِیم  الشّمالِ و و ذاتمهاسطٌ  کَلْببراعذیص هیبالْولَوِ  د

 تلَاطَّلَععیلَّ هِملَویعباً تر منْهم ئْتللَم راراً وف منْهکهف/  18(» م.(  

25 - »کوکذال  مثْناهعبلیلُوا تَساء بیمنَه  منْهقالَ قائلٌ مکَم قالُوا لَبِثنا ی ماًلَبِثْتُمو ی ضعب کهف/  19(» ...ومٍاَو.(   

 13 :زانیالم ریتفس ؛ 357 -  356 -  8 :انیالب مجمع ؛393 - 392: 6، ج يرازابوالفتوح  ریتفس. رك زینو  - 26

 - 453.

مادة  لیذدهخدا،  نامۀ لغت ،یفارسفرهنگ ؛  162 -  161: 2، ج شرح اصطالحات تصوف. رك زینو  - 27

.»هفت تنان« ای» هفت مردان«

.318 - 317: الکاملاالنسان . رك زینو  - 28

 قرآن و در دانست یمعابد و مستجاب الدعوه بود و اسم اعظم  که) باعورا(باعور ) بلعام(اشاره به بلعم  - 29

  ).اعراف / (» ...الْکَلْبِ کَمثَلِفَمثَلُـه ... «: شده است هیتشببه سگ 
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  .671: 5و ج  ؛788 - 787 :3ج ، االسرار کشف. رك

 -  10 :ایاالول تذکرة ؛154 -  153: 8 ج، االسرار کشف .رك زینو.  

  منابع

 کوششی، به غنی ـ نیقزو حیتصح، حافظ وانید، )1367زمستان . (محمد نیالد حافظ، شمس- 

.ریاساطدار،چاپ اول، تهران، جربزه میعبدالکر

 دکتر: قاتیتعلو  حیتصح، مقدمه، )نیالعراقۀتحفـ(ب الغرائ ختم، )1386. (یعل بن لیبدی، خاقان- 

.آباد، چاپ نخست، تهران، سخن ی عباسعل وسفی

ي، چاپ سجاد نیالداءیض دکتر کوشش، به یشروانی خاقان وانید، )1373. (یعل بن لیبدی، خاقان- 

.چهارم، تهران، زوار

 دکترو  نیمعمحمد  دکترنظر  ریز، )يجلد 15ورة د(نامه  لغت، )1372ـ3. (اکبر یعلدهخدا، - 

.، مؤسسۀ و انتشارات دانشگاه تهراندیجدي، چاپ اول از دورة دیشهجعفر  دیس

ی الهي مهدی حواشو  حیتصح، به )6 ج( يرازابوالفتوح  ریتفس، )1334مرداد . (ي، ابوالفتوحراز- 

  .یعلمحسن  ی و چاپخانۀ محمدکتابفروشي، چاپ سوم، تهران، ا قمشه

  .یعلم، چاپ دوم، تهران، فرهنگ اشعار حافظ، )1364زمستان (. یعل یی، احمدبخارایی رجا- 

، همراه با مقدمه به زبان کوربني هانر حِیتصحبا مقدمه و  ،اتیشطحشرح ، )1385. (یبقلروزبهان - 

  .يطهوري، چاپ پنجم، تهران، رمعزّیامی عل محمد دکترفرانسه، ترجمۀ مقدمه از 

ی سع، به يغزنویی سناآدم  بن ابوالمجد مجدود میحک وانید، )1362. (آدم بن یی، ابوالمجد مجدودسنا- 

  .ییسناي، چاپ سوم، تهران، رضوو اهتمامِ مدرس 

ي، چاپ مهدویی ح، به اهتمام یدیمجقصص قرآن ، )1370مهر . (يشابورین قیعت ابوبکري، سورآباد- 

  .یخوارزمسوم، تهران، 

ی، به اصفهانعبدالمؤمن  بن ، ترجمۀ ابومنصورالمعارف عوارف، )1386. (نیالد ي، شهابسهرورد- 

  .یفرهنگی و علمي، چاپ چهارم، تهران، انصاراهتمام قاسم 

  .، چاپ اول، تهران، سروشیعرفانفرهنگ مأثورات متون ، )1380. (، باقرایني صدر- 

ي موسومحمدباقر  دیس، ترجمۀ )13 ج(ن زایالم ریتفس ،)1363تابستان . (نیحسیی، محمدطباطبا- 

  .ی رجافرهنگنشر  مرکزیی، طباطباي علّامه فکری و علم ادیبنی، همدان

و نگارش از  قیتحق، اتیآترجمه  ،)8 ج(ن ایالب مجمع ریتفس، )1380 ربها. (حسن بن ی، فضلطبرس- 

  .یفراهانی، چاپ اول، انتشارات کرمی عل

 نیالد جالل حیتصح، به ۀـیالکفا مفتاحو  ۀـیالهدا مصباح، )1376. (یعل ی، محمودبنکاشان نیالدعزّ- 

  .یی، چاپ پنجم، تهران، نشر هماهما

ی، چاپ استعالممحمد  دکتر کوشش، به اءیتذکرةاالول، )1377. (يشابورینمحمد  نیدالدیفرعطّار، - 

.نهم، تهران، زوار
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، رانیعس فیعف دکتر کوشش، به داتیتمه ،)1370. (محمد بن ی عبداهللابوالمعالی، همدان القضاة نیع- 

.يمنوچهرتهران، 

  .، تهران، زوار)دیجد شیرایو(م اپ هشتچ ،)2 ج(م تصوف در اسال خیتار، )1380. (ی، قاسمغن- 

  .ریکبریام، چاپ پنجم، تهران، يمثنو ثیاحاد، )1370. (الزّمانعیبدفروزانفر، - 

.ی، چاپ دوم، تهران، سروشتیآ، ترجمۀ عبدالمحمد )1368. (دیمجقرآن - 

 حیتصحی، به عثماناحمد  بن ی حسنابوعل، ترجمۀ هیریقشرسالۀ ، )1374. (ي، ابوالقاسمریقش- 

.یفرهنگی و علمالزّمان فروزانفر، چاپ چهارم، تهران،  عیبد

، چاپ دوم، )5 ج ،ریکب ریتفس( نیالمخالف ی الزامف نیالصادق منهج ریتفس، )1344. (اهللا ی، ملّا فتحکاشان- 

  .هیاسالمی کتابفروشتهران، 

، چاپ اول، )مجلّد 5جلد،  10(ف شرح اصطالحات تصو، )  - 1368(. صادق دیس، نیگوهر- 

  .تهران، زوار

ی، چاپ کدکنی عیشفاز محمدرضا  قاتیتعلو  حیتصح، مقدمه، دیالتّوح اسرار، )1386. (منور بن محمد- 

  .هفتم، تهران، آگاه

  .ریکبریام، چاپ هشتم، تهران، )يجلد 6دورة ( یفارسفرهنگ ، )1371. (، محمدنیمع- 

الزّمان فروزانفر،  عیبد: یحواشو  حاتیتصح، هیفما  هیف، )1358. (محمد نیالد ، جالل)موالنا(يمولو- 

.ریکبریامچاپ سوم، تهران، 

. ا.نولدیر حیتصح، به )يجلد 4دورة ( يمعنوي مثنو ،)1363. (محمد نیالد ، جالل)موالنا(يمولو- 

.ریکبریامي، چاپ اول، تهران، پورجوادنصراهللا  ، به اهتمامِکلسونین

ی و سع، به )يجلد 10ورة د(ر االبرا ةاالسرار و عد کشف، )1371. (نیدالدیرشي، ابوالفضل بدیم- 

.ریکبریام، چاپ پنجم، تهران، حکمتی اصغر علاهتمام 

.هیاسالمی کتابفروش، چاپ اول، تهران، )10 ج(ن آسا ریتفس، ) -1362. (جواد ی، محمدنجف- 

ی، چاپ احیر نیام محمد دکتر، به اهتمام العباد دمرصا، )1366. (محمد بن ابوبکر نیالد ي، نجمرازنجم - 

  .یوفرهنگی علمسوم، تهران، 

و مقدمۀ  حیتصح، با کربني هانرگفتار شیپ، با الکاملاالنسان ، )1386. (محمد بن نیزالدیعزی، نَسف- 

  .يطهوري، چاپ هشتم، تهران، ریدهش نیالداءیض دکترموله، ترجمۀ مقدمه از  ژانیمار

ی، دامغاني مهدواحمد  قیتعل، به اهتمام و قیالحقا کشف، )1386تابستان . (محمد بن نیالدزیعزی، نَسف- 

  .یفرهنگی و علمچاپ چهارم، تهران، 

محمود  دکتراز  قاتیتعلو  حیتصح، مقدمه، المحجوب کشف، )1383. (عثمان بن یعلي، ریهجو- 

  .ي، چاپ اول، تهران، سروشعابد

، چاپ دوم، یفارس اتیادبی در داستانو اشارات  ریاساطفرهنگ ، )1375. (جعفر ی، محمداحقّی- 

  .یفرهنگی و مطالعات انسانتهران، انتشارات سروش و پژوهشگاه علوم 
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